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ABSTRAK

Nurhidayah. 2015. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui
Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga.
Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Pembmbing I H. Irwan Akib,
Pembimbing II H. Sukarna.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( Classroom Action
Research ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika
siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga melalui Pendekatan Kontekstual.
Penelitian ini dilaksanakan dua siklus yaitu siklus I selama 4 kali pertemuan dan
siklus II selama 4 kali pertemuan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII8

SMP Negeri 1 Pallangga. Tahun pelajaran 2014/2015, dengan jumlah sampel 36
orang terdiri dari 16 orang laki–laki dan 20 orang perempuan. Jenis data yang
diperoleh berupa data kualitatif, yaitu data tentang aktivitas. Dan data kuantitatif
yaitu data tentang hasil belajar siswa. Data tentang aktivitas, diperoleh dengan
menggunakan lembar observasi. Data tentang hasil belajar diperoleh dengan
menggunakan tes hasil belajar. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan
menggunakan Statistik Deskriptif. Berdasarkan analisis kualitas pembelajaran
matematika siswa mengalami peningkatan, yang meliputi skor rata–rata hasil
belajar matematika siswa pada siklus I adalah 67,19 dalam kategori rendah
dengan standar deviasi 18,277. Pada siklus II skor rata-rata hasil belajar
matematika siswa 80,03 dalam kategori sangat tinggi dengan standar deviasi
11,157. Persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 75 adalah
38,88% pada siklus I dan 80,55% pada siklus II, Aktivitas siswa dan guru berjalan
dengan baik dan respon siswa terhadap pembelajaran sangat positif. Dalam
Pendekatan Kontekstual materi dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga
perhatian dan kesadaran siswa meningkat untuk menyelesaikan tugas–tugas yang
diberikan baik di sekolah maupun dirumah. Begitupun tugas perorangan dan
kelompok. Keberanian siswa meningkat untuk tampil didepan kelas menjawab
soal–soal latihan maupun soal–soal tugas. Pada akhirnya dapat disimpulkan
bahwa penerapan pembelajaran melalui pendekatan Kontekstual dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangg.

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Pendekatan Kontekstual
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tak bisa lepas dari pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang perlu kita kaji atau pelajari, karena

pendidikan sangat berpengaruh terhadap segala kegiatan dalam kehidupan

masyarakat. Segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membuat

dunia pendidikan terus menyesuaikan diri, berubah  sesuai dengan perkembangan

zaman, dari hari ke hari atau dari masa ke masa.

Matematika yang merupakan salah satu ilmu dasar yang diajarkan pada

setiap jenjang pendidikan memegang peranan penting, dan pengaruh yang sangat

besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Fungsi dan peranan

matematika yang sangat memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman

yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Matematika sebagai sarana untuk berfikir logis, analitis, kreatif dan sistematis

membuat kita dapat dengan mudah membuat inovasi baru dalam kehidupan

sehari-hari utamanya dalam pendidikan.

Kemudian salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek

kajian yang bersifat abstrak. Sifat abstrak itu menyebabkan banyak siswa

mengalami kesulitan yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran

matematika, dalam pelaksanaannya terlihat belum menggembirakan.
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Kualitas pembelajaran matematika dapat dilihat dalam dua segi yaitu

kualitas proses dan kualitas hasil. Dari segi kualitas proses siswa masih cenderung

pasif dalam proses pembelajaran, sementara diharapkan siswa dapat terlibat secara

aktif dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dari segi kualitas hasil dapat

dilihat dari prestasi belajar atau ketuntasan belajar yang dicapai siswa.

Sebagai tenaga pengajar/pendidik yang secara langsung terlibat dalam

proses pembelajaran, maka guru memegang peranan penting dalam menentukan

peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar yang akan dicapai

siswanya. Salah satu kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh pendidik dalam

hal ini adalah bagaimana mengajarkan matematika dengan baik agar tujuan

pengajaran dapat dicapai semaksimal mungkin. Dalam hal ini penguasaan materi

dan cara pemilihan pendekatan atau teknik pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pengajaran yang akan dicapai. Demikian juga halnya dengan proses

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, perlu disusun suatu strategi

agar tujuan itu tercapai dengan optimal. Tanpa suatu strategi yang cocok, tepat

dan jitu, tidak mungkin tujuan dapat tercapai (Hudojo, 1990:11).

The third international mathematics and science study report (Kesuma,

2010:2) menyatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam

mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan real. Hal lain yang

menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran

matematika kurang bermakna. Guru dalam pembelajaran di kelas tidak

mengaitkan materi pembelajaran dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan

siswa kurang diberikan kesempatan untuk menemukan kembali dan
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mengkonstruksikan sendiri ide-ide matematika, sehingga anak cepat lupa dan

tidak dapat mengaplikasikan matematika.

Tugas guru dalam kelas adalah membantu siswa dalam mencapai

tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada

memberikan informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai suatu tim yang

bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).

Sesuatu yang baru yakni pengetahuan dan keterampilan dari ‘menemukan sendiri’

bukan dari ‘apa kata guru’. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan

pendekatan kontekstual. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar

pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna.

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu ilmu yang timbul dari

kehidupan nyata di dunia ini dan merupakan konsep belajar yang sifatnya alamiah

karena dalam bentuk kerja siswa dan yang dialaminya sendiri. Pembelajaran

kontekstual memberikan motivasi tersendiri kepada siswa dalam belajar

matematika karena pembelajaran ini bukan transfer dari guru ke siswa tetapi siswa

yang merasakan dan mengerti sendiri. Sehingga motivasi dan hasil pembelajaran

harus lebih bermakna bagi siswa (Taniredja, 2013:50).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari guru bidang studi

matematika pada siswa  kelas VIII8 SMP Negri 1 Pallangga, hasil belajar

matematika siswa yang diperoleh dari nilai rata-rata ulangan harian 65,00masih

sangat rendah dibandingkan dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yaitu 75,00 dan masih terlihat kurangnya siswa yang terlibat aktif dalam proses

pembelajaran. Di samping itu, beliau juga mengatakan bahwa rendahnya kualitas
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pembelajaran matematika karena siswa beranggapan bahwa matematika

kebanyakan di dalamnya terdapat rumus-rumus yang harus dihapal dan

kebanyakan materi dirasakan tidak berkaitan dengan keseharian/dunia nyata

mereka. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran matematika masih perlu

untuk lebih ditingkatkan.

Dengan adanya kondisi demikian yang terjadi di lapangan, maka untuk itu

diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa

yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta tetapi pendekatan yang

mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri, sehingga

siswa dapat belajar melalui mengalami bukan menghafal.

Mencermati masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tindakan kelas sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran

matematika melalui pendekatan kontekstual pada siswa  kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Siswa kurang termotivasi untuk belajar matematika

b. Rendahnya aktivitas belajar matematika

c. Rendahnya hasil belajar matematika
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2. Alternatif Pemecahan Masalah

Dalam upaya memecahkan permasalahan tentang rendahnya kualitas

pembelajaran matematika siswa  kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga akan

dipecahkan dengan penerapan pendekatan kontekstual.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang menjadi

pusat perhatian dalam penelitian ini adalah “Apakah kualitas pembelajaran

matematika siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga akan mengalami

peningkatan melalui penerapan pendekatan kontekstual?”

Selain rendahnya kualitas pembelajaran matematika siswa, juga

diperhatikan:

a. Bagaimana aktifitas siswa dalam penerapan pendekatan kontekstual.?

b. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan pendekatan kontekstual.?

c. Bagaimana hasil belajar siswa dalam penerapan pendekatan

kontekstual.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas

ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1

Pallangga.
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D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi siswa, dengan pembelajaran kontekstual maka diharapkan agar kualitas

pembelajaran matematika siswa dapat meningkat yang ditandai dengan

meningkatnya hasil belajar matematika siswa dan aktivitas positif siswa dalam

pembelajaran matematika.

2. Bagi guru, dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan

bahwa pendekatan kontekstual dapat dijadikan alternatif dalam upaya

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

3. Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam rangka

perbaikan/penyempurnaan khususnya mata pelajaran matematika.

4. Bagi peneliti, sebagai bahan informasi untuk keperluan penelitian lebih lanjut

dan juga dapat memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan memahami

tentang keadaan sistem pembelajaran di sekolah yang dapat menjadi pedoman

untuk mengembangkan ide-ide dalam rangka perbaikan pembelajaran kelak

jika menjadi seorang guru.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Belajar

Belajar tidak asing lagi di telinga kita, bahkan belajar dapat ditemukan

dalam berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Proses belajar tejadi karena adanya

interaksi siswa dengan lingkungannya. Proses belajar juga  memerlukan metode

yang tepat. Penggunaan metode belajar yang tepat sangat penting bagi guru dan

siswa, karena dengan metode belajar yang tepat akan memungkinkan seorang

siswa menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat selesai dengan

kapasitas tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. Dengan demikian, siswa akan

terhindar dari beban pikiran yang berat dalam mempelajari suatu mata pelajaran.

Belajar banyak diartikan dan didefinisikan oleh para ahli dengan rumusan

dan kalimat yang berbeda, namun pada hakikatnya prinsip dan tujuannya sama.

Menurut Omar Hamalik (2010:28)  belajar diartikan sebagai proses

perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti

sikap, minat, atau nilai dari perubahan kemampuannya yakni peningkatan

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja

Menurut Sunaryo (Komalasari, 2010:2) belajar merupakan suatu kegiatan

dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang

ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sudah barang tentu

tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang positif, artinya untuk mencari

kesempurnaan hidup.
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat interaksi individu

dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar diharapkan

bersifat positif. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan,

pemahaman, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, sikap dan tingkah laku serta

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu belajar.

2. Hakekat Belajar Matematika

Matematika yang kita lihat tidak hanya berhubungan dengan bilangan-

bilangan dan operasi-operasinya melainkan juga berhubungan dengan ide-ide,

struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Ide-ide dan struktur-

struktur dalam matematika merupakan konsep-konsep abstrak yang tersusun

secara berjenjang, karena sifat berjenjang inilah maka belajar matematika terus

bertahap dan berurutan. Karena tahapan-tahapan materi dalam matematika

merupakan proses yang berkelanjutan, dan setiap materi mendukung materi yang

lain.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Russefendi (Darmi,

2012:8) bahwa matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur

yang terorganisasikan. Di samping itu menurut Gagne (Darmi, 2012:8) bahwa

dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa yaitu objek

langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan

menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap

matematika dan tahu bagaimana semestinya belajar sedangkan objek langsung

berupa fakta, keterampilan, konsep dan aturan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya

belajar matematika adalah suatu aktifitas mental untuk memahami arti dari

berbagai struktur, hubungan dan simbol kemudian menerapkannya pada situasi

lain sehingga terjadi perubahan pengetahuan dan keterampilan.

3. Pembelajaran Matematika

Dalam proses pembelajaran matematika, seorang guru sebaiknya

memahami betul bahwa anak berada secara individu. Dalam cara belajar serta

kemampuannya dalam menerima pelajaran yang ditetapkan oleh guru. Untuk itu

guru sebaiknya mencari langkah-langkah mengajar, alat pelajaran, sumber

pelajaran yang khusus bagi setiap anak didik.

Menurut Johnson dan Myklebust (Mulfitriana, 2010: 5), matematika

adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif sedang fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir.

Mikson (Ramdani, 2009: 13), mengemukakan bahwa pembelajaran

matematika adalah suatu upaya membantu siswa untuk mengkonstruksi

(membangun) konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan

kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip

itu terbangun kembali.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

matematika adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur atau susunan bangunan

matematika yang berupaya membantu siswa untuk mengkonstruksi (membangun)

prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses
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internalisai dengan bantuan teman sekelompoknya terhadap materi pelajaran yang

diberikan sesuai dengan petunjuk dan arahan guru.

4. Kualitas Pembelajaran Matematika

Kualitas pendidikan merupakan salah satu masalah krusial yang sedang

dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, selain masalah

kuantitas, masalah efektifitas, masalah efisiensi, dan masalah relevansi

pendidikan. Komponen guru dan siswa merupakan dua subjek yang sangat

menentukan keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas. Guru merupakan

subjek yang merancang strategi sekaligus sutradara yang mengatur jalannya

proses pembelajaran di dalam kelas, termasuk mempersiapkan rencana pengajaran

dengan mempertimbangkan kurikulum, sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan siswa merupakan subjek yang harus memiliki kemampuan, motivasi

dan kesiapan yang memadai untuk belajar. Kualitas diartikan sebagai mutu,

tingkat atau nilai sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan

yang memberi nuansa agar program pembelajaran tumbuh dan berkembang secara

optimal.

Menurut Hudoyo (Darmi, 2012:10) kemampuan berfikir seseorang itu

dipengaruhi oleh inteligensinya. Dengan demikian terlihat adanya kaitan antara

inteligensi dengan proses belajar. Suatu proses belajar adalah bagian kegiatan

yang dilakukan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya,  Sudjana (Darmi, 2012:10). Dalam teori konstruktivisme,
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siswa lebih diberi tempat ketimbang guru. Artinya, dalam proses pembelajaran,

siswa merupakan pusat pembelajaran (student center).

Menurut Fontana (Darmi, 2012:10) bahwa pembelajaran merupakan upaya

penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan

berkembang secara optimal. Dalam arti sempit, proses pembelajaran adalah proses

pendidikan dalam lingkungan persekolahan, sehingga arti dan proses

pembelajaran adalah proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah,

seperti guru, sumber/fasilitas, dan teman sesama siswa. Proses di sini

dimaksudkan sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, hal

tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan

lingkungan yang kondusif.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kualitas pembelajaran

matematika dapat diartikan sebagai nilai, yang meliputi kualitas proses dan

kualitas hasil sebagai upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar

program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari segi proses

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar minimal 85% siswa terlibat secara aktif, baik fisik,

mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya

pada diri sendiri. Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya kehadiran dan

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan peningkatan kualitas hasil

belajar dapat diukur dengan tes atau ketuntasan belajar siswa.
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5. Pendekatan Pembelajaran

Suherman mengemukakan bahwa pendekatan (approach) pembelajaran

matematika adalah cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran agar

konsep yang disajikan dapat diadaptasikan oleh siswa (Rahmaniah, 2006:20). Ada

dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang

bersifat metodologis dan pendekatan yang bersifat materi. Pendekatan

metodologis berkenaan dengan cara siswa mengadaptasi konsep yang disajikan

dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan

tersebut. Pendekatan metodologik diantaranya adalah pendekatan intuitif, analitik,

sintetik, spiral, deduktif, tematik, realistik, dan heuristik. Sedangkan pendekatan

material yaitu pendekatan pembelajaran matematika dimana dalam menyajikan

konsep matematika melalui konsep matematika lain yang dimiliki siswa.

6. Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai Suatu Pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia

nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya  dalam kehidupan sehari-hari

mereka (Taniredja, 2013:49), senada yang dikemukakan oleh Nurhadi (Rusman,

2010:189) bahwa pendekatan kontekstual (CTL) merupakan konsep belajar yang

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia

nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota

keluarga dan masyarakat. Dengan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari



13

maka mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang

dipelajarinya.

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus dipahami. Pertama, CTL

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya

proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses

belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima

pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran.

Kedua, CTL mendorong untuk siswa dapat menemukan hubungan antara

materi dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan

nyata.

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam

kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami

materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat

mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Kesuma, 2010:59).

Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi

siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Hasil

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan

persoalan, berfikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan

dalam kehidupan jangka panjangnya.

Jadi jelas bahwa penerapan pembelajaran kontekstual akan menciptakan

ruang kelas yang di dalamnya siswa akan menjadi peserta aktif bukan hanya
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pengamat pasif, yang bertanggung jawab terhadap belajarnya. Penerapan

pembelajaran kontekstual akan membantu guru untuk menghubungkan materi

mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk

membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga, warga negara dan pekerja.

Dengan demikian, siswa belajar diawali dengan pengetahuan, pengalaman,

dan konteks keseharian yang mereka miliki yang dikaitkan dengan konsep mata

pelajaran yang dipelajari di kelas, dan selanjutnya dimungkinkan untuk

mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian mereka.

7. Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Matematika

Ada tujuh komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan

pembelajaran kontekstual di kelas, Yatim Rianto (2012:169). Ketujuh komponen

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konstruktivisme (Contructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran

kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau

kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Siswa harus
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mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Dengan dasar itu,

pembelajaran harus dikemas menjadi proses ‘mengkonstruksi’ bukan ‘menerima’.

b. Penemuan (Inquiry)

Penemuan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan

sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran siswa diarahkan pada penemuan agar siswa

mampu memahami materi yang diberikan dan bukan menghafal.

c. Bertanya (Questioning)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari ‘bertanya’.

Questioning (bertanya) merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis

kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk

mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa,

kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran

yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang

sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum

diketahuinya.

d. Masyarakat Belajar (Learning Community)

Maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk

melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman

belajarnya.

Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman, antar kelompok, dan

antara mereka yang tahu ke mereka yang belum tahu. Hal ini mendorong
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kerjasama siswa dalam belajar karena suatu masalah tidak dapat dipecahkan

sendiri akan tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama inilah yang

dibutuhkan untuk saling memberi dan menerima dalam memecahkan suatu

permasalahan.

e. Pemodelan (Modeling)

Pembelajaran kontekstual dengan modeling maksudnya adalah sebuah

pembelajaran atau keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang biasa

ditiru.

Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan,

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar,

dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-siswanya melakukan. Dengan

kata lain, model itu biasa berupa cara mengoperasikan sesuatu, dengan begitu

guru memberi model tentang “bagaimana cara belajar”.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Refleksi

merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima.

Setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada siswa

untuk “merenung” atau mengingat kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa.

Siswa secara bebas menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga ia dapat

menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya.
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g. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment)

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang biasa

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan

belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa

mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan

guru mengindikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka

guru segera biasa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas kemacetan

belajar tersebut.

Karena assessment menekankan proses pembelajaran, maka data yang

dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat

melakukan proses pembelajaran.

Karakteristik authentic assessment menurut Yatim Rianto ( 2012:175) adalah:

a. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.

b. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif

c. Yang diukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta.

d. Berkesinambungan

e. Terintegrasi

f. Dapat digunakan sebagai feed back.

Penerapan pendekatan kontekstual (CTL) dalam kelas, secara garis besar

langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Kembangkan pemikiran anak bahwa anak akan belajar lebih bermakna

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi

sendiri pengetahuan dan keterampilannya.
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2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan menemukan (inquiry) untuk semua

topik.

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok)

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan.

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.

(Rusman,2013:192 )

Adapun langkah-langkah pembelajaran kontekstual menurut Nurhadi

(Darmi, 2012:16) dapat dituliskan sebagai berikut:

1) Kegiatan awal atau pembukaan

a) Penyampaian tujuan pembelajaran

b) Penyampaian pokok-pokok materi atau relevansi

c) Pemberian motivasi pembelajaran dan melakukan apersepsi

2) Kegiatan inti

a) Dimulai dengan masalah kontekstual atau realistik.

b) Siswa diberi kesempatan menyelesaikan masalah dengan memilih atau

membangun strategi sendiri (disampaikan batasan waktu).

c) Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

d) Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling

mengoreksi.
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e) Guru memfasilitasi, antara lain dengan menyiapkan alat peraga atau

media yang lain seperti lembar permasalahan, lembar kerja ataupun

lembar tugas.

f) Sesudah waktu habis, beberapa siswa ditunjuk untuk menyimpulkan

materi yang telah diajarkan.

3) Kegiatan akhir atau penutup

a) Penarikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dipelajari dalam

pembelajaran sesuai tujuan yang akan dicapai.

b) Melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau

terhadap hasil pembelajaran.

c) Pemberian tugas atau latihan.

Tabel 2.1: Metode Pembelajaran melalui Pendekatan Kontekstual

No. Guru Siswa

1

Guru realistik memulai pelajaran

menggunakan permasalahan sehari-

hari yang dikenal siswa atau

permasalahan kontekstual

Siswa secara tiidak sadar mengingat

permasalahn yang dipelajari,

ternyata sudah pernah dialami.

2

Guru memfasilitasi, antara lain

dengan menyiapkan alat peraga atau

media yang lain seperti lembar

permasalahan, lembar kerja ataupun

lembar tugas

Siswa secara aktif terlibat dalam

proses pembelajaran, yaitu dengan

memulai mengenali alat peraga

tersebut.

3
Guru memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menyelesaikan masalah

Siswa belajar dari teman melalui

kerja kelompok, diskusi, saling
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dengan memilih atau membangun

strategi sendiri (disampaikan batasan

waktu)

mengoreksi.

4

Guru memberikan kesempatan untuk

bertanya dan mengeluarkan pendapat

masing-masing siswa sesuai dengan

materi yang diajarkan

Siswa secara aktif bertanya dan

mengemukakan pendapat sendiri

sesuai apa yang pernah siswa alami.

5

Guru menyimpulkan materi yang

diajarkan sesuai dengan tujuan dari

pembelajaran

Sesudah waktu habis, beberapa siswa

menjelaskan caranya menyelesaikan

masalah. Jangan mengintervensi,

biarkan siswa selesai mengutarakan

idenya.

(Darmi, 2012:17)

Selain itu menurut Riyanto (2012: 165) menjelaskan juga perbedaan

pengajaran tradisional dan pengajaran yang kontekstual pada Tabel 2.1  berikut.

Tabel 2.2 Perbedaan pendekatan Tradisional  dengan pendekatan Kontekstual

pendekatan Tradisional Pendekatan Kontekstual

1. Siswa dalam menerima informasi

secara pasif.

2. Siswa belajar secara individual.

3. Pembelajaran sangat abstrak dan

teoritis

1. Siswa secara aktif terlibat dalam

proses pembelajaran.

2. Siswa belajar dari teman melalui

kerja kelompok, diskusi, saling

mengoreksi.

3. Pembelajaran dikaitkan dengan

kehidupan nyata dan masalah yang
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disimulasikan.

8. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Kontekstual

Pendekatan kontekstual sebenarnya berakar dari pendekatan konstruktivistik

yang menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak

lain adalah membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi di

lingkungannya. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan konteks dibangun

oleh siswa sendiri bukan oleh guru.

Menurut Priyatni dalam Krisnawati dan Madya ( Hasnawati 2006: 56)

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kontekstual

memiki karakteristik sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks yang otentik, artinya

pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan

masalah nyata yang dihadapi.

2. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan

tugas-tugas yang bermakna.

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada

siswa.

4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok , berdiskusi, dan saling

mengoreksi.

5. Kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami satu dengan yang lain secara

mendalam merupakan aspek pembelajaran yang menyenangkan.

6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan memetingkan
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kerjasama.

7. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan.

9.       Materi Ajar: Persamaan garis lurus

 Pengertian Persamaan Garis Lurus

a) Sistem koordinat kartesius

Untuk menentukan letak suatu benda yang berada di ruangan tertentu kita

menggunakan sebuah koordinat. Pada koordinat kartesius terdapat dua buah

garis yang menjadi acuan dalam menentukan posisi atau letak suatu titik.

Kedua garis ini saling tegak lurus dan berpotongan di titik pusat (0,0). Garis-

garis yang saling tegak lurus ini untuk selanjutnya disebut sebagai sumbu

koordinat. Letak sebuah titik pada sistem koordinat kartesius ditentukan oleh

pasangan absis x dan ordinat y.

Berikut langkah-langkah untuk menggambar grafik  persamaan garis

padakoordinat Cartesius.

1. Buatlah tabel pasangan untuk mempermudah menggambar grafik.

2. Tentukan minimal dua nilai x atau y pada tabel.

3. Substitusikan nilai-nilai x atau y tersebut pada persamaan garis yang

akan digambar grafiknya sehingga didapat pasangan terurut (x, y)

yang merupakan titik pada persamaan garis tersebut.

4. Gambarlah titik-titik yang didapat dari tabel pasangan berurutan. Garis

yang menghubungkan titik-titik tersebut merupakan grafik persamaan

garis yang akan digambar.
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b)Menggambar titik pada koordinat kartesius

Setiap titik pada bidang koordinat Cartesius dinyatakan dengan pasangan

berurutan x dan y, di mana x merupakan koordinat sumbu-x (disebut absis)

dan y merupakan koordinat sumbu-y (disebut ordinat). Jadi, titik pada bidang

koordinat Cartesius dapat dituliskan (x, y).

1. Menggambarkan Persamaan Garis Lurus

Setelah kamu mempelajari materi sebelumnya, apa yang dapat kamu

ketahui tentang persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah suatu

persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat Cartesius akan

membentuk sebuah garis lurus.

Cara menggambar persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai

x atau y secara acak. Perlu diingat bahwa dua titik sudah cukup untuk

membuat garis lurus pada bidang koordinat Cartesius. Ntuk lebih jelasnya

perhatikan contoh berikut.

Gambarlah garis dengan persamaan: a. x + y = 4,

Jawab :

a. Langkah pertama adalah menentukan nilai x dan y yang memenuhi

persamaan x + y = 4.

Misalkan: x = 0 maka 0 + y = 4 ⇒ y = 4, sehingga diperoleh titik koordinat (0, 4),

x = 3 maka 3 + y = 4 ⇒y = 1, sehingga diperoleh titik koordinat (3, 1).

Kemudian, dari dua titik koordinat tersebut dapat digambarkan garis

lurus seperti berikut.
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2. Grdien

a) Pengertian Grdien

Pernahkah kamu mendaki gunung? Jika ya, kamu pasti akan menyusuri

lereng gunung untuk dapat sampai ke puncak. Lereng gunung memiliki

kemiringan tanah yang tidak sama, ada yang curam ada juga yang landai. Sama

halnya dengan garis yang memiliki kemiringan tertentu. Tingkat kemiringan

garis inilah yang disebut gradien.

b) Perhitungan grdien

Ada berbagai cara untuk menghitung gradien dari suatu persamaan garis.

Hal.ini bergantung pada letak titik koordinat dan bentuk persamaan garis yang

diberikan. Berikut ini akan diuraikan cara menghitung gradien berdasarkan titik

koordinat atau bentuk persamaan garis.

1) Menghitung Gradien pada Persamaan Garis y = mx

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gradien suatu garis dapat

ditentukan melalui perbandingan antara ordinat dan absis sehingga dapat ditulis

sebagai berikut.
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Gradien = , atau m =

y = mx

Dari uraian ini terlihat bahwa nilai gradien dalam suatu persamaan garis

sama dengan besar nilai konstanta m yang terletak di depan variabel x,

dengan syarat, persamaan garis tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam

bentuk y = mx. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah Contoh berikut:

Tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut.

a. y = 4x + 6 d. 3y = 6 + 9x

b. y = –5x – 8 e. 2 + 4y = 3x + 5

c. 2y = x + 12

Jawab :

a. Persamaan garis y = 4x + 6 sudah memenuhi bentuk y = mx + c.

Jadi, nilai m = 4.

b. Persamaan garis y = –5x – 8 sudah memenuhi bentuk y = mx + c.

Jadi, nilai m = –5.

c. Persamaan garis 2y = x + 12 diubah terlebih dahulu menjadi bentuk

y = mx + c sehingga

2y = x + 12

y =

y= x + 6

jadi nilai m =
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3. Gradien Garis yang Melalui Titik Pusat (0,0) dan Titik (x, y)

Kalian sudah mengetahui bahwa persamaan garis yang melalui titik pusat (0,0)

dan titik (x, y) adalah y = mx. Perhatikan contoh berikut. Salin dan kerjakanlah

pada buku latihanmu! Perhatikan persamaan garis pada gambar berikut ini!

Bandingkan komponen x dengan komponen y ruas garis OA, OB, OC, dan

OD pada garis y = 2x. Kemudian isilah datanya pada tabel berikut ini!

Contoh

Tentukanlah gradien persamaan garis yang melalui titik pusat dan titik (3, 5)!

Penyelesaian:

Persamaan garis yang melalui titik (0, 0) dan (3, 5) adalah y = x. Sehingga

gradiennya adalah

sekarang kita akan menunjukkan bahwa gradien dari persaman garis y = mx

adalah m.

4. Gradien Garis yang Melalui Dua Buah Titik (x1, y1) dan (x2, y2)

Tidak selamanya bahwa sebuah garis itu akan melewati titik pusat (0,0). Jika

suatu garis tidak melewati titik pusat (0,0), dapatkah kalian menentukan

gradiennya?.

Contoh

Tentukanlah gradien persamaan garis yang melalui titik (6, 2) dan titik (3, 5)!

Penyelesaian:

x1 = 6; y1 = 2; x2 = 3; y2 = 5

m= = = = -1
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Berdasarkan hasil kegiatan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan

komponen x dan komponen y pada setiap ruas garis adalah sama, yaitu 1.

Bilangan 1 ini merupakan gradient dari persamaan garis y = x + 2.

Jadi, persaman garis y = mx, c ≠ 0 memiliki gradien m dengan m = .

5. Gradien Garis Yang Saling Sejajar

Gradien garis yang sejajar sumbu-x adalah 0. Bagaimana dengan gradien dua

buah garis yang saling sejajar seperti terlihat pada gambar berikut? Perhatikan

gambar di bawah ini kemudian lakukan kegiatan di bawah ini untuk mencari

gradien garis yang saling sejajar

6

5 B D

4 F

3

2 A C

1 E

0 1 2 3 4 5 6 7
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B. Kerangka Pikir

Pada proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 1 Pallangga,

khususnya untuk pembelajaran matematika menunjukkan bahwa siswa cenderung

pasif dalam proses pembelajaran. Siswa hanya menerima pengetahuan dari guru

dan membaca dari buku teks yang dibagikan. Siswa jarang diberikan kesempatan

untuk menemukan kembali dan mengkonstruksikan sendiri ide-ide matematika.

Motivasi dan kesadaran siswa untuk belajar mandiri masih tergolong rendah. Hal

ini dapat dilihat dari kehadiran dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Dari segi hasil belajar matematika siswa yang belum memenuhi Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah. Untuk mengatasi

masalah tersebut maka akan diterapkan pendekatan kontekstual sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu ilmu yang timbul dari

kehidupan nyata di dunia ini dan merupakan konsep belajar yang sifatnya alamiah

karena dalam bentuk kerja siswa dan yang dialaminya sendiri. Pembelajaran

kontekstual memberikan motivasi tersendiri kepada siswa dalam belajar

matematika karena pembelajaran ini bukan transfer dari guru ke siswa tetapi siswa

yang merasakan dan mengerti sendiri. Dari penelitian sebelumnya pun yang

dilaksanakan oleh Sodding (2006) yang menerapkan pembelajaran kontekstual

dalam proses pembelajaran menunjukan bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa

kelasVII1 SMP Negeri 2 Makassar mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I

sebesar 56,79 dan pada siklus II meningkat menjadi 71,38, siswa pun lebih aktif,

serius dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.
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Pada penelitian ini, akan diketahui bahwa salah satu alternatif untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika adalah dengan menerapkan

pendekatan kontekstual.

C. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis

tindakan dari penelitian ini adalah: Jika diterapkan pendekatan kontekstual dalam

pembelajaran matematika maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

matematika siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action

Research) dengan tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan (planning), tindakan

(action), observasi (observation), dan refleksi (reflection).

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Pallangga., Jl. Pembangunan

No. 2 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Subjek dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga sebanyak 36

orang siswa, yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

C. Faktor yang diselidiki

Faktor-faktor yang diselidiki adalah sebagai berikut:

1. Faktor input, yaitu untuk melihat aktivitas dan hasil belajar siswa sebelum

diterapkan pembelajaran melalui pendekatan kontekstual.

2. Faktor proses, yaitu untuk melihat aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam

proses pembelajaran melalui pendekatan kontekstual.
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3. Faktor hasil, yaitu untuk melihat hasil belajar matematika siswa yang

diperoleh dari tes akhir pada setiap siklus setelah diterapkan pendekatan

kontekstual serta respon siswa terhadap pembelajaran.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan sebanyak dua siklus dengan

melalui 4 tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tiap siklus

dilaksanakan sesuai perubahan yang ingin dicapai. Siklus I dilaksanakan dengan 4

kali pertemuan dan siklus II juga dilaksanakan dengan 4 kali pertemuan.

Secara rinci pelaksanaan penelitian untuk dua siklus tindakan ini sebagai

berikut ini:

Gambar 2.1 Skema Prosedur Penelitian

Gambaran Kegiatan Siklus I

Perencanaan Tindakan
ulang

Siklus
2

Observasi dan evaluasi

Pelaksanaan

Refleksi

Perencanaan Tindakan
ulang

Siklus
1

Perencanaan Tindakan

Observasi dan evaluasi

Pelaksanaan

Refleksi
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a. Tahap Perencanaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah:

1) Mempelajari kurikulum matematika SMP kelas VIII.

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

3) Membuat lembar kerja siswa (LKS).

4) Membuat lembar observasi untuk mengamati dan mengidentifikasikan

segala yang terjadi selama proses pembelajaran berlansung antara lain,

daftar hadir dan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran.

5) Membuat kisi-kisi soal disertai jawaban dan pedoman penskoran

berdasarkan materi yang diberikan.

6) Menyediakan sarana pendukung yang diperlukan.

7) Mempelajari bahan yang akan diajarkan dari berbagai sumber.

8) Membuat angket respon siswa untuk mengumpulkan data tentang respon

siswa mengenai pendekatan kontekstual yang berupa pertanyaan-

pertanyaan dengan jawaban psitif/negatif yang dituangkan dengan

tanggapan berupa alasan

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

1) Melaksanakan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah

disiapkan yaitu mengikuti sintaks pendekatan kontekstual.

2) Memantau dan mengobservasi tindakan yang dilaksanakan dengan

menggunakan lembar observasi.
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c. Tahap Observasi

Observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal

yang dicatat dalam observasi yaitu:

1) Kehadiran siswa tiap pertemuan.

2) Siswa yang memperhatikan pembahasan materi pelajaran.

3) Interaksi siswa dengan guru dan interaksi siswa dengan siswa.

4) Keaktifan siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan dari guru

maupun teman sendiri.

5) Siswa yang menyelesaikan soal-soal di papan tulis.

d. Tahap Refleksi

Merefleksi setiap hal yang diperoleh melalui lembar observasi, menilai dan

mempelajari perkembangan hasil pekerjaan siswa pada akhir siklus I. dari

kedua hasil inilah yang selanjutnya dijadikan acuan bagi peneliti untuk

merencanakan perbaikan dan penyempurnaan siklus berikutnya (siklus II)

sehingga hasil yang dicapai lebih baik dari siklus sebelumnya.

Gambaran Kegiatan Siklus II

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini tidak jauh beda

dengan apa yang dilakukan pada siklus I, hanya diadakan perbaikan-perbaikan

untuk menutupi kelemahan atau kekurangan yang ada pada siklus I.
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah:

1. Lembar observasi, berupa catatan tentang aktivitas siswa  dan guru dalam

mengikuti pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan

kontekstual.

2. Tes hasil belajar, yaitu tes akhir pada setiap siklus yang diberikan kepada

siswa setelah diterapkan pendekatan kontekstual.

3. Angket respon siswa terhadap pembelajaran matematika melalui penerapan

pendekatan kontekstual.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1

Pallangga yang menjadi subjek penelitian.

2. Jenis data

Jenis data yang diperoleh dari sumber data kualitatif dan kuantitatif,

yang terdiri dari : tes hasil belajar/tes kemampuan siswa dalam menyelesaikan

soal yang diberikan, respon/tanggapan siswa, dan lembar observasi.
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3. Cara pengambilan data:

a. Data mengenai hasil belajar matematika siswa dikumpul dari hasil tes akhir

pada setiap siklus.

b. Data tentang situasi belajar mengajar atau proses pembelajaran saat

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi.

c. Data tentang respon/tanggapan siswa dikumpulkan dengan memberi

kesempatan kepada siswa menuliskan tanggapan pada pembelajaran yang

alaminya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.Statistik

deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsiksn atau

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data subjek

sebagaimana adanya, yang meliputi skor tertinggi, skor terendah, rata-rata,

varians, standar deviasi, persentase, dan data tabel frekuensi yang dicapai siswa

pada setiap siklus. Analisis data yang dilakukan adalah data deskriptif kualitatif

dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data

tentang hasil observasi aktivitas siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.

Sedangkan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data tentang

ketuntasan hasil belajar siswa.

a) Analisis Data Aktivitas/Proses Belajar Siswa
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Analisis data aktivitas siswa dilakukan dengan menentukan frekuensi dan

persentase frekuensi yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran

matematika dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)

Langkah-langkah analisis aktivitas siswa adalah sebagai berikut:

a) Menentukan frekuensi hasil pengamatan aktivitas siswa untuk setiap indikator

dalam satu pertemuan;

b) Menghitung persentase frekuensi setiap indikator dengan membagi besarnya

frekuensi dengan jumlah siswa, kemudian dikalikan dengan 100%.

c) Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini ditunjukkan dengan

sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

b) Analisis Data Hasil Belajar Matematika Siswa

Data hasil belajar yang diperoleh siswa dianalisis secara kuantitatif

digunakan teknik kategorisasi. Kriteria yang digunakan adalah teknik kategorisasi

standar yang ditetapkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Teknik Kategorisasi Standar Berdasarkan Ketetapan  Departemen

Pendidikan Nasional

Skor Kategori

0 ≤ x < 55 Sangat rendah

55 ≤ x < 65 Rendah

65 ≤ x < 75 Sedang
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75 ≤ x < 85 Tinggi

85 ≤ x ≤ 100 Sangat tinggi

(Sumber: Aqib, Zainal dkk, 2009: 269)

Tabel 3.2 Kategori Tuntas dan Tidak Tuntas

Daya serap siswa Kategorisasi ketuntasan belajar0 − 74 Tidak tuntas75 − 100 Tuntas

Persentase ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung dengan:

a) Menentukan frekuensi siswa yang berada pada kategori tuntas;

b) Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal dengan membagi besarnya

frekuensi siswa siswa yang yang berada pada kategori tuntas dengan jumlah

siswa, kemudian dikalikan dengan 100%.

c) Respon siswa

Adapun data mengenai respon siswa diperoleh dari angket respon siswa

terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respon positif

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon positif dengan

jumlah siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan dengan 100%.

b) Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respon negatif

jumlah siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan dengan 100%.
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c) Kriteria yang ditetapkan untuk menyatakn bahwa siswa memiliki respon

positif terhadap pendekatan contextual teaching and learning (CTL) adalah

minimal 75% dari siswa yang memberi respon positif terhadap jumlah aspek

yang ditanyakan.

H. Indikator Keberhasilan

Yang menjadi indikator keberhasilan penelitian tindakan ini adalah

meningkatnya kualitas pembelajaran matematika siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga tahun ajaran 2014/2015 setelah penerapan pendekatan Kontekstual.

persentase keberhasilan aktivitas siswa ≥75%  dan respon siswa ≥75% serta

ketuntasan secara klasikal ≥75% dari siswa telah mencapai standar Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas hasil yang memperlihatkan peningkatan

kualitas pembelajaran matematika siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga

melalui pendekatan kontekstual. Adapun yang akan dianalisa dan dibahas adalah

hasil tes siklus I dan siklus II yang diberikan setiap akhir siklus, data aktivitas

siswa dan guru secara umum serta respon siswa terhadap pembelajaran.

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian  diuraikan secara deskriptif dalam tahapan yang berupa

siklus-siklus pembelajaran  yang dilakukan dalam proses  belajar mengajar di

kelas. Dalam penelitian ini pembelajaran  dilakukan dalam dua siklus

sebagaimana  pemaparan berikut ini:

Siklus I

1. Perencanaan

Setelah mengadakan observasi pada sekolah yang akan ditempati untuk

mengadakan penelitian maka langkah selanjutnya adalah memasuki tahap

perencanaan yaitu:

a. Mengadakan pertemuan dengan guru matematika kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga untuk mempersiapkan materi pembelajaran.

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan materi

yang akan diajarkan.
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c. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) berdasarkan materi yang akan

diajarkan.

d. Membuat lembar observasi untuk mengamati proses belajar megajar siklus I

e. Membuat tes akhir siklus I yang sesuai dengan materi yang kemudian

divalidasi oleh dosen yang dianggap mampu atau memahami tentang

instrument tersebut. Setelah itu diadakanlah penelitian yang dikenal dengan

siklus I.

2. Pelaksanaan tindakan

Pada Siklus I dilaksanakan selama 4 kali pertemuan yaitu 3 pertemuan

pembahasan materi dan 1 pertemuan untuk tes akhir Siklus I, dengan pokok

bahasan Persamaan Garis Lurus. Proses pembelajaran pada siklus ini

menggunakan model pembelajaran kooperatif.

a. Pertemuan I

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 tepat

pukul 09.00 WITA dengan materi persamaan garis pada LKS pertama dan RPP

pertama dengan tujuan siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan Persamaan Garis lurus.

Proses pembelajaran diawali dngan memberikan penjelasan tentang model

pendekatan yang akan diterapkan yaitu pendekatan kontekstual. Setelah itu

peneliti menyampaikan materi pelajaran dan tujuannya sambil memberikan

motivasi belajar terhadap siswa yang dilakukan kurang lebih 10 menit. Setelah itu

siswa dibagi menjadi 7 kelompok hingga terbentuk kelompok yang heterogen.

Pada pertemuan pertama siswa diajarkan tentang pengertian persamaan garis lurus
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dan menggambar pada bidang cartesius. Karena umumnya siswa memilki

kemampuan untuk memahami pelajaran tergolong rendah maka solusi untuk

mengatasi masalah tersebut digunakan pembelajaran kooperatif dengan

pendekatan Kontekstual dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan

evaluasi. Pada awal pertemuan antusias belajar siswa masih kurang itu terlihat

dari 36 siswa di kelas VIII8 31 orang hadir dan 5 orang yang absen sementara itu

keaktifan siswa juga masih kurang itu nampak dari sepanjang pembelajaran

berlangsung, masih banyak yang melakukan aktivitas lain sehingga siswa yang

memperhatikan penjelasan guru saat penyajian materi 29 orang, siswa yang

menjawab pertanyaan lisan guru 4 orang, siswa yang mengajukan pertanyaan pada

saat penyajian materi 2 orang, pada saat mereka disuruh mengerjakan di depan

kelas hanya 2 orang yang bisa tampil sedangkan siswa yang membutuhkan

bimbingan guru dalam menyelesaikan soal 14 orang. Selanjutnya untuk

mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran di arahkan untuk mengerjakan

LKS yang berhubungan dengan persamaan garis lurus.

b. Pertemuan II

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 September 2014 tepat pada

pukul 10.00 WITA, dengan materi koordinat cartesius dan cara menentukan titik

pada koordinat cartesius, pada LKS kedua dan RPP kedua dengan tujuan siswa

dapat menjelaskan koordinat cartesius dan cara menentukan titik pada koordinat

cartesius.

pertemuan kedua diawali dengan menanyakan kepada siswa tentang tugas-

tugas dalam LKS yang dianggap sulit dikerjakan. Selanjutnya peneliti



41

memberikan penjelasan terkait dengan soal yang sulit dikerjakan oleh siswa. Pada

dasarnya langkah-langkah pada pertemuan kedua hampir sama yang dilaksanakan

pada pertemuan pertama. Kendala yang dihadapi pada pertemuan pertama ialah

kurangnya perhatian siswa dalam menerima materi, untuk itu pada pertemuan

kedua diperbaiki dengan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang dianggap

kurang memperhatikan pelajaran. Alhamdulillah hasilnya sedikit lebih baik, itu

terlihat dari observasi tecatat dari 36 siswa yang ada 33 orang yang hadir dan 3

orang absen. Kemudian perhatian siswa meningkat yaitu siswa yang bertanya 4

orang, siswa yang memperhatikan penjelasan guru 32 orang, siswa yang

mengerjakan didepan kelas sebanyak 3 orang, siswa  yang membutuhkan

bimbingan 12 orang, siswa yang menjawab pertanyaan lisan guru 5 orang. Materi

yang disajikan adalah menentukan titik-titik pada bidang cartesius. Kendala yang

dihadapai pada pertemuan kedua siswa masih ada yang belum memperhatikan

pelajaran walaupun sudah berkurang dari jumlah pada pertemuan pertama.

c. Pertemuan III

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014 tepat

pada pukul 12.30 WITA, dengan materi menentukan kemiringan persamaan garis

lurus , pada LKS ketiga dan RPP ketiga dngan tujuan siswa dapat menentukan

nilai kemiringan dari garis. Hampir sama dengan pertemuan pertama dan kedua.

Untuk mengatasi kekurangan pada pertemuan kedua perhatian guru lebih

ditingkatkan lagi . Dari hasil observasi tercatat semua siswa hadir dalam proses

belajar mengajar berlangsung, siswa yang memperhatikan penjelasan guru saat

penyajian materi 33 orang, siswa yang mengerjakan soal di papan tulis 6 orang,
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perhatian siswa semakin meningkat itu terlihat dari siswa yang mencatat dan

mengerjakan tugas hampir semuanya, disamping itu siswa yang bertanya

meningkat dari 4 orang pada pertemuan kedua menjadi 6 pada pertemuan ketiga.

d. Pertemuan IV

Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2014 tepat

pada pukul 09.00 WITA. Pada pertemuan keempat ini diadakan tes hasil belajar

matematika yang dikenal dengan tes hasil belajar Siklus I.

3. Observasi dan Evaluasi

a. Skor Hasil Belajar Siklus I

Dari analisis deskriptif tentang skor hasil belajar matematika Siklus I dapat

dilihat pada Lampiran C dan rangkumannya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII8 SMP
Negeri 1 Pllangga pada Siklus I

Statistik Nilai Statistik
Subjek 36

Skor Rata-rata 67,19
Median 65,00
Modus 60

Standar Deviasi 18,277
Variansi 334,047

Skor Terendah 30
Skor Tertinggi 100
Rentang Skor 70

Kurtosis -0,506
Skewnwss 0,146

Sumber: Lampiran C

Apabila skor hasil belajar matematika siswa dikelompokkan kedalam lima

kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi yang ditunjukkan pada tabel 4.2

berikut ini.



43

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga pada Siklus I

No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.

0 ≤ x < 55
55 ≤ x < 65
65 ≤ x < 75
75 ≤ x < 85
85 ≤ x ≤ 100

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

10
9
7
3
7

27,77
25,0
19,4
8,3

19,44
Jumlah 36 100

Sumber: Lampiran C

Dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 skor rata-rata hasil belajar matematika siswa

sebesar 67,19 jadi berada dalam kategori yang rendah. Hal ini berarti hasil belajar

matematika siswa pada Siklus I melalui pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual tergolong rendah. Dari lampiran C menunjukkan bahwa persentase

ketuntasan belajar siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga sebesar 38,89% atau

14 dari 36 siswa termasuk dalam kategori tuntas dan 61,11% atau 22 dari 36 siswa

termasuk kategori tidak tuntas , berarti siswa tersebut perlu remedial karena belum

mencapai ketuntasan individual.

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas VIIII8 SMP Negeri 1

Pallangga pada Siklus I

No Indikator yang diamati

Pertemuan ∑ Rata

-

Rata

Persentase

(%)1 2 3 4

1
Siswa yang hadir pada saat
proses belajar mengajar
berlangsung

31 33 36 36 136 34 94,44

2
Siswa yang memperhatikan
penjelasan guru pada saat
penyajian meteri

29 32 33
T

E
94 3,33 87,03
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3 Siswa yang menjawab
pertanyaan guru atau teman

4 5 5 S

A

K

H

I

R

S

I

K

L

U

S

I

14 4,67 12,97

4

Siswa yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan atau
komentar pada saat
penyajian materi

2 4 6 12 4 11,11

5
Siswa yang mengajukan
diri mengerjakan soal di
papan tulis

2 3 4 9 3 8,3

6

Siswa yang aktif membantu
teman kelompoknya
menyelesaikan
masalah/soal

7 9 12 28 9,33 27,45

7

Siswa yang membutuhkan
bimbingan guru dalam
menyelesaikan LKS atau
tugas

14 12 9 35
11,6

7
34,32

8

Siswa yang melakukan
aktivitas lain (ribut,
bermain, keluar masuk
ruangan, dll). 5 9 7 21 7 20,58

1) Pertemuan pertama pada Siklus I merupakan awal penerapan model

pembelajaran yang baru dialami sehingga pertemuan ini adalah fase

pengenalan dan tahap adaptasi terhadap suasana baru yang berbeda terhadap

suasana yang dirasakan sebelumnya.

2) Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan Siklus I semakin

meningkat disetiap pertemuan yaitu pertemuan pertama 86,11% , pertemuan

kedua 91,66% dan pertemuan ketiga 100%.

3) Keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran juga meningkat disetiap

pertemuan.
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c. Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran (Observasi Aktivitas Guru)

Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I

ASPEK PENGAMATAN 1 2 3 RATA-
RATA KATEGORI

KEGIATAN AWAL

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa

 Menyampaikan tujuan

pembelajaran

4 4 3 3,67 S.BAIK

 Memotivasi peserta didik dengan

memberi penjelasan tentang

pentingnya mempelajari materi ini

3 3 3 3,00 BAIK

 Guru memberi arahan agar siswa

lebih aktif dalam proses belajar

serta mampu mengkonstruksikan

pengetahuan yang telah

dimilikinya dengan apa yang

mereka pelajari (konstruktivisme)

3 3 3 3,00 BAIK

KEGIATAN INTI

Fase 2: Guru menyampaikan

informasi

Siswa melaksanakan kegiatan

berupa mencari berbagai macam

benda didalam kelas dan

memperumpamakan benda t

(inquiry)

3 3 3 3,00 BAIK

Fase 3: Mengorganisasikan siswa

kedalam bentuk kelompok

belajar

Guru mengarahkan setiap siswa 4 4 4 4,00 S.BAIK
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untuk membentuk kelompok

belajarnya masing-masing yang

telah ditentukan.

Fase 4:  Membimbing kelompok

bekerja dan belajar

a. Siswa mendiskusikan beberapa

hal yang menjadi permasalahan

didalam LKS yang telah

dibagikan (learning

community)

4 4 3 3.67 S.BAIK

b. Guru menunjuk salah seorang

siswa untuk memodelkan hal-

hal dalam kehidupan mereka

sehari-hari yang berkaitan

dengan relasi (modelling)

4 3 3 3,33 BAIK

c. Siswa diarahkan untuk saling

bertanya satu sama lain antar

kelompok mengenai jawaban

yang mereka peroleh

(questioning)

4 3 3 3,33 BAIK

1. KEGIATAN AKHIR

Fase 5:  Evaluasi

a. Guru mengingatkan kembali

siswa tentang apa-apa saja yang

telah dipelajari serta

memberikan motivasi agar

lebih bersemangat dalam

menerima pembelajaran

berikutnya (reflecting)

4 2 3 3,00 BAIK

b. Guru melaksanakan penilaian 4 3 3 3.33 BAIK
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autentik dengan berbagai cara

(authentic assessment)

Fase 6: Memberikan penghargaan

Guru memberikan penghargaan

baik terhadap hasil belajar

individu dan kelompok atas

hasil yang mereka peroleh.

4 2 3 3,00 BAIK

Berdasarkan Tabel 4.4 Persentase keterlaksanaan Pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual pada Siklus I, maka dapat disimpulkan bahwa penampilan

guru selama tiga kali pertemuan dapat dikategorikan baik dan memiliki skor rata-

rata 3,30.

4. Refleksi

Pertemuan pada Siklus I merupakan pembelajaran awal dan menggunakan

pendekatan yang baru dikenal siswa dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan

sebelum diadakan penelitian. Sehingga pertemuan ini merupakan tahap

pengenalan dan penyesuaian terhadap pendekatan dan model yang diterapkan

akibatnya siswa agak sedikit bingung. Selanjutnya pada pertemuan kedua dan

ketiga mereka sedikit lebih paham karena diberikan perhatian yang lebih

dibandingkan dengan pertemuan pertama. Hal ini menyebabkan tidak

maksimalnya penelitian. Penelitian pada siklus I, itu terlihat dari hasil tes Siklus I

masih banyak nilai siswa dibawa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
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5. Keputusan

Karena tes hasil belajar matematika siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga pada akhir siklus I belum menunjukkan hasil maksimal maka perlu

dilanjutkan pada Siklus II.

Siklus II

1. Perencanaan

Siklus II merupakan kelanjutan Siklus I. secara umum kendala yang

dihadapi pada Siklus I ialah pada pertemuan pertama kurangnya perhatian siswa

terhadap materi pelajaran, kemudian pada pertemuan kedua masih tetap sama

akan tetapi sudah ada sedikit peningkatan. Sehingga masuk pada pertemuan ketiga

Alhamdulillah perubahan semakin meningkat kearah yang lebih baik. Untuk

perencanaan penelitian pada Siklus II tidak jauh berbeda dengan perlakuan pada

Siklus I seperti membuat RPP dan LKS. Hanya saja metode sedikit berubah yakni

siswa dibimbing secara satu persatu sampai mereka mengerti.

2. Pelaksanaan Tindakan

Siklus II terdiri dari 4 kali pertemuan yaitu 3 kali pembahasan materi dan 1

kali tes akhir Siklus II. Untuk memperbaiki masalah yang ada pada siklus I maka

dilakukan tindakan sebagai berikut.

a. Pertemuan I

Pertemuan pertama Siklus II dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2014

tepat pada pukul 10.00 WITA dengan materi cara menghitung kemiringan pada

persamaan y=mx. Pada pertemuan ini siswa sudah mengenal model pembelajaran

yang diterapkan sehingga peneliti tidak perlu lagi menjelaskan kembali model
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pembelajaran tersebut, hanya saja siswa dibimbing satu persatu mulai dari yang

paling nakal sampai yang rajin sekalipun. Strategi pembelajaran hampir sama

pada Siklus I yang membedakan adalah penambahan pada metode pembelajaran

yaitu bimbingan. Hasilnya semakin meningkat, itu ditandai dengan dari keaktifan

semua siswa yang hadir dalam proses pembelajaran dan antusias siswa untuk

mengerjakan soal didepan kelas semakin meningkat itu dapat dilihat dengan

banyaknya siswa yang mengacungkan tangannya saat mereka diminta untuk

mengerjakan soal didepan kelas.

b. Pertemuan II

Pertemuan kedua pada Siklus II diadakan pada tanggal 06 Oktober 2014

tepat pada pukul 12.45 - 14.45 WITA dengan materi menentukan menentukan

kemiringan yang melalui satu titik dan dua titik. LKS kelima serta RPP keenam

dengan tujuan siswa dapat menghitung nilai kemiringan yang melalui satu titik

dan dua titik. Pertemuan kedua ini, berdasarkan hasil observasi tercatat semua

siswa hadir dalam proses pembelajaran, semua siswa memperhatikan penjelasan

guru saat penyajian materi, siswa yang menjawab pertanyaan lisan guru

meningkat 7 orang dibandingkan dengan pertemuan pertama 5 orang, siswa yang

mengajukan pertanyaan saat penyajian materi 5 orang, siswa yang mengajukan

diri mengerjakan soal dipapan tulis 8 orang.

c. Pertemuan III

Pertemuan ketiga diadakan pada tanggal 09 Oktober 2014 tepat pada pukul

12.30 WITA dengan materimenentukan kemiringan garis lurus yang sejajar dan

tegak lurus, pada LKS keenam dan RPP ketujuh dengan tujuan siswa dapat
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menentukan kemiringan garis yang sejajar dan tegak lurus. Hampir sama dengan

pertemuan pertama dan kedua, pertemuan ketiga kelanjutan dari pertemuan kedua.

Untuk mengatasi kekurangan pada pertemuan kedua perhatian guru lebih

ditingkatkan lagi. Dari Hasil Observasi tercatat semua siswa hadir dalam proses

belajar mengajar berlangsung. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru saat

penyajian materi, siswa yang mengerjakan soal dipapan tulis 9 orang, perhatian

siswa semakin yang meningkat itu terlihat dari siswa yang mencatat dan

mengerjakan tugas hampir semuanya, disamping itu siswa yang bertanya

meningkat 8 orang pada pertemuan kedua menjadi 11 orang pada pertemuan

ketiga dan siswa yang menjawab pertanyaan lisan guru 7 orang.

d. Pertemuan IV

Pertemuan keempat diadakan tes akhir siklus II. Dimana soal yang ada

dalam tes siklus II merupakan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 1, 2,

dan 3. Jumlah siswa yang hadir pada pertemuan keempat adalah 36 orang.

3. Observasi dan Evaluasi.

a. Skor Hasil Belajar Matematika siklus II

Dari analisis deskriftif tentang skor hasil belajar matematika pada siklus II

dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII8 SMP
Negeri 1 Pallangga pada Siklus II

Statistik Nilai Statistik
Subjek 36

Skor Rata-rata 80,03
Median 79,33
Modus 75

Standar Deviasi 11,157
Variansi 124,485

Skor Terendah 58
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Skor Tertinggi 100
Rentang Skor 42

kurtosis -0,450
skewness -0,172

Sumber: Lampiran C

Apabila skor hasil belajar mastematika dikelompokkan kedalam lima

kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi yang ditunjukkan pada tabel 4.6

berikut ini.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Hasil Belajar

MatematikaSiswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga pada Siklus II

No. Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.
5.

0 ≤ x < 55
55 ≤ x < 65
65 ≤ x < 75
75 ≤ x < 85
85 ≤ x ≤ 100

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

0
5
6
16
9

0
13,9
16,7
44,4
25,0

Jumlah 36 100
Sumber: Lampiran C

Dari tabel 4.5 dan tabel 4.6 skor rata-rata hasil belajar matematika siswa

adalah 80,03 dan berada dalam kategori tinggi. Hal ini berarti hasil belajar

matematika siswa pada siklus II melalui pembelajaran dengan pendekatan

Kontekstual tergolong tinggi. Dari Lampiran C menunjukkan bahwa persentase

ketuntasan belajar matematika siswa sebesar 86,11% atau 31 dari 5 siswa,

termasuk dalam kategori tuntas dan 13,8% atau 5 dari 36 siswa termasuk dalam

kategori tidak tuntas. Berarti siswa tersebut perlu remedial karena belum

mencapai ketuntasan individual.

b. Hasil Observasi Aktivitas
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Hasil observasi aktivitas siswa Siklus II dapat dirangkum dalam tabel

berikut ini.

Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga pada Siklus II

No Indikator yang Diamati
Pertemuan ∑ Rata-

Rata

Persentase

(%)1 2 3 4

1
Siswa yang hadir pada saat
proses belajar mengajar
berlangsung

34 36 36 36 142 35,5 98,61

2
Siswa yang memperhatikan
penjelasan guru pada saat
penyajian meteri

32 35 35
T
E
S

A
K
H
I
R

S
I
K
L
U
S

II

102 34 94,44

3 Siswa yang menjawab
pertanyaan guru atau teman

7 9 10 26 8,67 24,08

4

Siswa yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan atau
komentar pada saat penyajian
materi

6 7 7 20 6,67 18,52

5 Siswa yang mengajukan diri
mengerjakan soal di papan tulis

5 8 7 20 6,67 19,62

6
Siswa yang aktif membantu
teman kelompoknya
menyelesaikan masalah/soal

10 16 19 45 15 44,12

7
Siswa yang membutuhkan
bimbingan guru dalam
menyelesaikan LKS atau tugas

5 5 3 13 4,33 12,74

8
Siswa yang melakukan aktivitas
lain (ribut, bermain, keluar
masuk ruangan, dll).

4 4 2 11 3,33 9,25
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c. Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran (Observasi Aktivitas Guru)

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus II

ASPEK PENGAMATAN 1 2 3 RATA-
RATA

KATEGO
RI

KEGIATAN AWAL

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa

 Menyampaikan tujuan

pembelajaran

4 4 4 4,00 S. BAIK

 Memotivasi peserta didik dengan

memberi penjelasan tentang

pentingnya mempelajari materi

ini

4 4 4 4,00 S. BAIK

 Guru memberi arahan agar siswa

lebih aktif dalam proses belajar

serta mampu mengkonstruksikan

pengetahuan yang telah

dimilikinya dengan apa yang

mereka pelajari

(konstruktivisme)

4 4 4 4,00 S.BAIK

KEGIATAN INTI

Fase 2: Guru menyampaikan

informasi

Siswa melaksanakan kegiatan

berupa mencari berbagai

macam benda didalam kelas

dan memperumpamakan benda

t (inquiry)

4 4 4 4,00 S. BAIK

Fase 3: Mengorganisasikan siswa

kedalam bentuk kelompok
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belajar

Guru mengarahkan setiap

siswa untuk membentuk

kelompok belajarnya masing-

masing yang telah ditentukan.

4 4 4 4,00 S. BAIK

Fase 4:  Membimbing kelompok

bekerja dan belajar

a. Siswa mendiskusikan

beberapa hal yang menjadi

permasalahan didalam LKS

yang telah dibagikan

(learning community)

4 4 4 4,00 S. BAIK

b. Guru menunjuk salah seorang

siswa untuk memodelkan hal-

hal dalam kehidupan mereka

sehari-hari yang berkaitan

dengan relasi (modelling)

4 3 3 3,33 S. BAIK

c. Siswa diarahkan untuk saling

bertanya satu sama lain antar

kelompok mengenai jawaban

yang mereka peroleh

(questioning)

4 4 4 4,00 S. BAIK

2. KEGIATAN AKHIR

Fase 5:  Evaluasi

a. Guru mengingatkan kembali

siswa tentang apa-apa saja

yang telah dipelajari serta

memberikan motivasi agar

lebih bersemangat dalam

menerima pembelajaran

4 4 4 4,00 S. BAIK
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berikutnya (reflecting)

b. Guru melaksanakan penilaian

autentik dengan berbagai cara

(authentic assessment)

4 4 4 4,00 S. BAIK

Fase 6: Memberikan penghargaan

Guru memberikan

penghargaan baik terhadap

hasil belajar individu dan

kelompok atas hasil yang

mereka peroleh.

4 4 4 4,00 S. BAIK

Berdasarkan tabel 4.8 persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual pada siklus II, maka dapat disimpukan bahwa penampilan

guru selama tiga kali pertemuan dapat dikategorikan sangat baik dan memiliki

skor rata-rata 3,7

d. Respon Siswa

Tabel 4.9  Hasil Respon Siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga pada
Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual.

NO PERTANYAAN
JAWABAN PERSENTASE(%)
YA TIDAK YA TIDAK

1. Apakah anda senang
dengan pembelajaran
yang baru saja anda
ikuti?

36 0 100 0

2. Apakah anda senang
dengan teknik
pengelompokan yang
diterapkan dalam
pembelajaran
matematika?

26 10 72,22 27,75

3. Apakah anda senang
dengan kegiatan diskusi?

30 6 83,33 16,67

4. Apakah anda termotivasi
mengerjakan lembar
kegiatan siswa yang

34 2 94,44 5,56
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diberikan?
5. Apakah anda termotivasi

mendiskusikan materi
dalam kelompok?

27 9 75,00 2,00

6. Apakah dengan
menggunakan
pendekatan kontekstual
pelajaran matematika
mudah anda
mengerti/pahami?

35 1 97,22 2,78

7. Apakah percaya diri anda
meningkat dalam
mengeluarkan idea tau
pendapat dalam diskusi?

26 10 72,22 27,25

8. Apakah anda senang
dengan cara guru
membimbing anda?

34 2 94,44 5,856

9. Apakah percaya diri anda
meningkat ketika anda
ditunjuk untuk
mengerjakan soal-soal
yang berkaitan dengan
materi yang baru saja
anda pelajari?

32 4 88,89 11,11

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa

kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga terhadap kegiatan pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual pada umunya positif.

4. Refleksi

Pemahaman siswa pada Siklus II tentang pendekatan Kontekstual sudah

meningkat. Siswa tidak lagi bingung karena dengan adanya bimbingan ekstra

yang dilaksanakan satu persatu terhadap siswa hasilnya sangat memuaskan. Itu

ditandai dengan nilai rata-rata tes hasil belajar siswa meningkat. Perubahan

mendasar ditemukan siswa pada Siklus II yakni sebagai berikut.
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a. Perhatian siswa pada proses pembelajaran dibandingkan Siklus sebelumnya

semakin baik. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah siswa

yang tidak mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika.

b. Jika Siklus I rata-rata persentase jumlah kehadiran siswa selama 3 kali

pertemuan (tanpa tes akhir siklus) adalah 94,44% maka pada Siklus II dengan

tiga kali pertemuan meningkat menjadi 98,61%.

c. Keaktifan siswa untuk mengerjakan tiap tugas yang diberikan juga

mengalami peningkatan dibandingkan Siklus I.

d. Kemampuan dan keberanian siswa menanggapi jawaban tugas maupun

jawaban soal latihan yang dijawab oleh siswa meningkat.  Hal ini ditandai

dengan banyaknya siswa yang mengacungkan tangan untuk mengoreksi dan

bertanya atau memberikan jawaban yang berbeda dari temannya ketika

mengerjakan soal dipapan tulis.

e. Untuk soal-soal yang tingkat kesukarannya hampir sama dengan soal latihan

yang telah dibahas sebelumnya, siswa semakin antusias untuk memberikan

jawaban walaupun mereka harus melihat dan mengikuti cara kerja dari soal

sebelumnya.

5. Keputusan

Karena respon siswa sangat positif dan hasil belajar matematika pada

Siklus II melalui pendekatan Kontekstual untuk materi Persamaan garis lurus

sudah sangat memuaskan, maka penelitian ini diputuskan hanya menggunakan 2

Siklus. Akan tetapi diharapkan kepad peneliti lain untuk bisa lebih meningkatkan

dan terus mengembangkan model pembelajaran ini.
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B. Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan berdasarkan data kuantatif dan data

kualitatif.

1. Siklus I

Pada pertemuan awal Siklus I, semangat dan keaktifan siswa mengikuti

belajar mengajar dan menyelesaikan soal tugas yang diberikan sedikit mengalami

perubahan yang berarti dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan penelitian ini.

Tugas yang diberikan pada hari pertama, mereka merasa semangat

mengerjakannya walaupun mereka saling mencontoh dari jawaban temannya satu

sama lain yang dianggap mampu sekaligus belajar mengetahui bagaimana

penyelesaian yang sebenarnya dari tugas tersebut. Dari pengamatan juga diketahui

bahwa kemampuan atau kesadaran siswa untuk menanyakan penyelesaian dari

soal-soal tersebut masih sedikit. Hal ini dipengaruhi karena mereka merasa malu-

malu sehingga apabila disuruh mengerjakan di papan tulis cuma sebagian kecil

yang bisa.

Dari tugas kelompok yang diberikan umumnya masih sedikit lemah dalam

penguasaan konsep dasar yang seharusnya mereka telah kuasai. Utamanya

pemahaman siswa mengenai persmaan garis lurus. Pada siklus ini motivasi siswa

untuk memberikan jawaban yang benar terhitung masih sedikit kurang. Dari segi

sikap terhadap proses pembelajaran matematika pada awal-awal Siklus I tidak

jauh beda dengan proses belajar mereka sebelumnya. Namun pada pertemuan

berikutnya siswa sudah mulai tertarik. Ini terlihat dari berkurangnya siswa yang

tidak hadir pada setiap belajar matematika. Hal ini juga disebabkan karena
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contoh-contoh soal yang diberikan hampir seluruhnya berkaitan dengan

kehidupan sehari-hari.

2. Siklus II

Proses pembelajaran pada Siklus II sedikit lebih baik daripada siklus

sebelumnya. Siswa yang mengajukan pertanyaan lebih banyak, disamping itu

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran juga meningkat. Alhasil, semua

pertanyaan yang dilemparkan ke siswa banyak yang bisa dijawabnya dengan

benar. Dalam mengerjakan soal latihan pun pada umumnya siswa hampir

semuanya dapat dikerjakan dengan baik tanpa bantuan dari guru. Mereka hanya

bertanya apabila soal memang betul susah untuk dijawab. Hal ini terlihat dari

jawaban setiap siswa. Dari hasil analisis terhadap jawaban atas tugas-tugas

maupun dari latihan yang dijawab siswa diketahui mereka bisa menyelesaikan

tanpa ada bantuan dari guru.

Pada akhir pertemuan siklus II terlihat kesungguhan siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran mengalami kemajuan. Hal tersebut nampak oleh

jumlah siswa yang bisa mengerjakan tugas-tugas dengan penuh semangat dan

hasilnya cukup memuaskan. Siswa termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas

yang diberikan.

Pada pelaksanaan siklus ini disamping segi pemahaman siswa meningkat

dari segi sikap juga mengalami peningkatan baik berupa minat, maupun keinginan

untuk mengetahui materi yang disajikan oleh guru. Kesungguhan siswa dalam

proses pembelajaran juga mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari jumlah siswa

yang hadir mengikuti pelajaran.
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3. Pembahasan Siklus 1 dan Siklus 2

Untuk melihat perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2 tersebut maka

digunakan boxplot.Berikut ini adalah Histogram dan Bloxpot siklus 1 dan siklus2.

Histogram

Gambar 4.1 Histogram Hasil Belajar pada Siklus 1

Gambar 4.2 Histogram Hasil Belajar pada Siklus 2



61

BLOXPOT

Gambar 4.3 Blokspot Siklus 1 dan Siklus 2

Tabel 4.10  Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 dan silkus 2
Ketuntasan Skl I * Ketuntasan Skl II Crosstabulation

Ketuntasan Skl II Total

Tidak Tuntas Tuntas

Ketuntasan Skl I

Tidak Tuntas
Count 5 14 19

% of Total 13.9% 38.9% 52.8%

Tuntas
Count 0 17 17

% of Total 0.0% 47.2% 47.2%

Total
Count 5 31 36

% of Total 13.9% 86.1% 100.0%

Sumber: Lampiran C
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Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa pada Siklus 2 jumlah siswa

yang tuntas dalam tes hasil belajar ada 31 orang atau 86,1%, sedangkan pada

siklus 1 ada 17 orang atau 47.2%. jadi berdasarkan table di atas dapat dinyatakan

bahwa tingkat keberhasilan dalam penelitian ini sebesar 38,9%.

Tabel 4.11  Kategori hasil belajar siswa pada siklus 1 dan silkus 2

Kategori Siklus I * Kategori Siklus II Crosstabulation

Kategori Siklus II Total

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Kategori Siklus I

Sangat Rendah
Count 5 3 2 0 10

% of Total 13.9% 8.3% 5.6% 0.0% 27.8%

Rendah
Count 0 2 7 0 9

% of Total 0.0% 5.6% 19.4% 0.0% 25.0%

Sedang
Count 0 1 6 0 7

% of Total 0.0% 2.8% 16.7% 0.0% 19.4%

Tinggi
Count 0 0 1 2 3

% of Total 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 8.3%

Sangat Tinggi
Count 0 0 0 7 7

% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 19.4% 19.4%

Total
Count 5 6 16 9 36

% of Total 13.9% 16.7% 44.4% 25.0% 100.0%

Sumber: Lampiran C

Dari table 4.11 dapat dinyatakan bahwa tes hasil belajar siswa menglami

peningkatan dari Siklus 1 ke Siklus 2, dimana pada kategori Siklus 1 dari yang
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sangat rendah menjadi rendah sebanyak 5 siswa atau 13,19%, sangat rendah ke

sedang sebanyak 3 atau 8,3% dan sangat rendah ke tinggi ada 2 siswa atau 5,6%,

dari rendah ke sedang ada 2 siswa atau 5,6%, rendah ke tinggi ada 7 siswa atau

19,4%, dari sedang tetap sedang ada 1 siswa atau 2,8%, sedang ke tinggi ada 6

siswa atau 16,7%, dari tinggi tetap tinggi ada 1 siswa atau 2,8%, dari tinggi ke

sangat tinggi ada 2 siswa atau 5,6%, dan sangat tinggi tetap sangat tinggi ada 19

siswa atau 19,4%.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, dapat disimpulkan bahwa

penerapan Pendekatan Kontekstual pada siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1

Pallangga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi proses

maupun hasil. Hal ini didukung oleh data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kualitas proses pembelajaran mengalami peningkatan. Hal ini, ditandai

dengan  meningkatnya persentase aspek yang diamati pada lembar observasi

aktivitas guru dan siswa disetiap siklus.

2. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan, yang meliputi rata–rata skor

hasil belajar siswa pada siklus I adalah 67,19 dalam kategori rendah dengan

standar deviasi 18,277 dan variansi sebesar 334,047. Sedangkan rata–rata

skor hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 80,03 dalam kategori tinggi

dengan standar deviasi 11,157 dan variansi sebesar 124, 485. Persentase

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal adalah 38,88% atau 14

dari 36 siswa pada siklus I, dan 80,55% atau 29 dari 36 siswa pada siklus II.

3. Perhatian dan kesadaran siswa meningkat untuk menyelesaikan tugas–tugas

yang diberikan baik tugas disekolah maupun dirumah. Begitu pula tugas

perorangan dan kelompok.

4. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang diterapkan melalui

pendekatan kontekstual umumnya positif.
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5. Keberanian siswa meningkat untuk tampil kedepan kelas menjawab soal-

soal latihan maupun soal–soal tugas.

B. Saran – saran

Berdasarkan  hasil yang diperoleh dalam penelitian dan kesimpulan di

atas, maka diajukan  beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam

upaya meningkatkan mutu pendidikan, antara  lain:

1. Diharapkan kepada guru  khususnya  guru matematika, agar menerapkan

pendekatan kontekstual  sejak dini untuk meningkatkan kemampuan siswa

dalam menyelesaikan soal-soal matematika.

2. Dalam proses belajar–mengajar diupayakan pada pemberian contoh–

contoh soal atau soal latihan yang berkaitan langsung dengan keadaan

lingkungan siswa dalam kehidupan sehari–hari.

3. Di usahakan sedini mungkin untuk mengatasi kesulitan–kesulitan yang

dialami, baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat

didasarkan dari refleksi berupa perubahan yang terjadi ketika proses

pembelajaran berlangsung ataupun diambil dari tanggapan siswa itu

sendiri.

4. Agar pihak yang berwenang lebih memperhatikan mutu pendidikan

dengan memberikan dukungan moril dan materil dalam setiap

pengembangan model pembelajaran yang dianggap cocok untuk

ditetapkan.
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